ZARZĄDZENIE NR SP.0050.3.532.2014
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) art. 60 ust. 1 w związku
z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz § 17 pkt 2 Uchwały Nr PR.0007.235.2013
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu
na rok 2014 z późniejszymi zmianami
zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących
przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w dziale 853 – Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej
w złotych
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Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
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wydatki powiatu
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Powyższych przeniesień dokonuje się celem dostosowania planu wydatków do faktycznych
potrzeb związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności.

§ 3. Zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie miasta, dokonać zmian w planie finansowym
Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej, zawartych
w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Miejskiego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Skarbnik Miasta oraz Zastępca Prezydenta
Miasta ds. społecznych.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.
PREZYDENT MIASTA
Grażyna Dziedzic

